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III CONCURS ESCOLAR, DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA 

CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS 
 

L’OAIB, juntament amb la Conselleria de Transició Energètica, Sectors 

Productius i Memòria Democràtica i la Conselleria d’Educació i Formació 

Professional, del Govern de les Illes Balears amb la finalitat de promocionar 

els valors d'integritat, honestedat, solidaritat i responsabilitat, convoca, 

d'acord amb les següents bases el III CONCURS ESCOLAR DE VALORS 

CONTRA LA CORRUPCIÓ. 

 

BASES: 

El tema objecte del concurs és “Els valors ètics com a eina de 
prevenció de la corrupció” 

 

1. PARTICIPANTS. 

Podran participar tots els joves escolaritzats en algun dels centres públics, 

concertats o privats d'aquesta Comunitat Autònoma de 1r cicle d’ESO, 2n 

cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius. 

La participació podrà ser individual o en grup. Els grups podran estar 

constituïts per un màxim de 6 persones i totes elles hauran d'estar 

matriculades en el mateix centre i pertànyer al mateix cicle educatiu. Cada 

autor o grup podrà presentar un únic treball en cadascuna de les categories. 

La tècnica i el contingut seran històries completes, originals i inèdites, no 

premiades en cap altre concurs. 

No s'acceptaran obres que fomentin la discriminació per raó de naixement, 

raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

S'estableixen les següents categories: 

• Relat curt 
• Vídeo  
• Fotografia, Composició fotogràfica o Cartell publicitari 

 
Els treballs podran presentar-se indistintament en català o castellà. 
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2. OBJECTIUS. 

Els objectius del concurs són fomentar la cultura contra la corrupció des de 
l’edat escolar, aprendre a detectar les diverses formes que adopta la 
corrupció i promoure els valors ètics que contribueixin a combatre-la. 

 

3. TEMA. 

Els valors ètics com a eina de prevenció de la corrupció: 

L’honestedat i la integritat són dos elements fonamentals en els fòrums de 

prevenció de la corrupció. L’educació en valors és l’eix que sustenta 

aquesta prevenció. Què passaria si tothom adoptés conductes més 

ètiques? Es tracta de convidar a la reflexió sobre la importància dels valors 

a la nostra societat, la relació de les conductes poc ètiques amb la corrupció 

i destacar el paper de les conductes ètiques en la prevenció de la corrupció.  

 

4. REQUISITS: 

Els joves interessats a prendre part en aquest concurs hauran d'observar 

les següents normes en cadascuna de les categories: 

 

• Relat curt 

a) L’extensió mínima del relat serà de 800 paraules i la màxima serà de 

1500 paraules. 

b) La lletra serà Arial 12 amb un espai interlineat d’1,5. 

c) El relat es podrà presentar indistintament en català o castellà. 

d) El relat es presentarà en un document en format pdf. 

 

 
• Vídeo 

a) Els vídeos tindran una durada mínima de 45 segons i una durada 

màxima de 90 segons 

b) Els vídeos es poden presentar com a anuncis, documentals, història 

de ficció, videoclips musicals, entrevistes, reportatges, notícies, etc. 

c) La resolució màxima d'imatge serà Full-HD 1080 (16:9 horitzontal). 
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d) L’arxiu no podrà superar els 500 Mb. 

e) Els formats admesos seran  AVI i MP4. 

f) Les obres es poden presentar amb subtítols i llengua de signes. 

 

• Foto 

a) No podran presentar-se fotografies d’internet. 

b) La fotografia podrà ser lliurement editada. 

c) La fotografia podrà incloure un text o lema. 

d) La resolució mínima de la imatge serà de 72ppp i la mida mínima del 

costat major serà de 2.480 píxels. 

e) Les obres hauran de presentar-se en format JPG i la grandària 

màxima de l'arxiu serà de 9 Mb. 

 

Es rebutjaran les propostes basades en fake news, les que contenguin 

qualsevol mena de discriminació, les que indueixin a comportaments 

incívics i les que tinguin un contingut comercial. 

 

 

5. JURAT. 

El Jurat estarà format per 6 persones i estarà compost per: 

 

• President/a: Director/a de l’OAIB 

 

• Vocals: 1 representant de la Conselleria de Transició 

Energètica, Sectors Productius i Memòria 

Democràtica. 

  1 representant de la Conselleria d’Educació i Formació 

Professional. 

  1 representant de l’OAIB 

  1 representant de l’Observatori ciutadà. 

 

• Secretari/ària:  1 tècnic/a de l’OAIB 
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6. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

Els criteris amb els quals es valoraran els treballs són els següents: 

a) La qualitat tècnica. En aquest apartat es valorarà la utilització de la 

tècnica i dels recursos emprats. 

b) L’originalitat i qualitat de la idea. 

c) L’impacte del missatge. En aquest apartat es valorarà l’adequació del 

missatge al tema del concurs, la capacitat d’arribar a les persones joves i 

l’impacte que pot tenir en els objectius de la lluita contra la corrupció. 

 

 

7. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 

La presentació dels treballs juntament amb la documentació necessària 

exigida es realitzarà en el centre escolar en el qual estiguin matriculats els 

alumnes i aquest serà l'encarregat de la presentació davant l’OAIB. 

La presentació la realitzarà cada centre escolar a l’adreça web: 

https://www.oaib.es/ca/concurs-escolar/ 

El termini de presentació dels treballs serà fins al 30 d'abril de 2023 a les 

23:55 h 

 

8. FALLADA 

L’OAIB donarà a conèixer la fallada mitjançant la publicació del mateix en 

la pàgina web de l’OAIB. La fallada serà inapel·lable i s'adoptarà per majoria 

dels membres del jurat. 

 

9. PREMIS 

 

• CATEGORIA RELAT CURT: 

• Batxillerat i cicles formatius: 250 €.  

• 2n cicle d’ESO: 150 €. 

• 1r cicle d’ESO: 100 €. 
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• CATEGORIA VÍDEO: 

• Batxillerat i cicles formatius: 250 €. 

• 2n cicle d’ESO: 150 €. 

• 1r cicle d’ESO: 100 €. 

 

• CATEGORIA FOTO: 

• Batxillerat i cicles formatius: 250 €. 

• 2n cicle d’ESO: 150 €. 

• 1r cicle d’ESO: 100 €. 
 

• PREMI ESPECIAL: al centre educatiu que presenti major nombre 
de treballs al concurs, 300 €. 

 

L’OAIB podrà declarar desert el concurs en aquells grups de cada una de 

les diferents categories al que no concorrin un mínim de 4 treballs o quan 

els treballs presentats no reuneixin la qualitat tècnica/artística/literària 

mínima. 

Les obres guanyadores en cadascuna de les categories passaran a ser 

propietat de l’OAIB i els/les participants premiats/des autoritzen 

expressament i sense contraprestació econòmica a l’OAIB per a la 

reproducció, publicació, distribució, exhibició i projecció de la seva obra en 

activitats referides a la promoció i difusió de la lluita contra la corrupció, 

podent utilitzar-se en medis físics o digitals, web, xarxes socials, 

presentacions, etc. 

 

10. DESTINACIÓ DELS TREBALLS. 

L’OAIB crearà, en un espai virtual, un repositori amb tots els treballs finalistes 

i guanyadors del concurs, que quedaran a disposició dels joves i de la 

societat en general, amb l’objectiu d’incentivar-ne la difusió en pàgines web i 

xarxes socials per augmentar el coneixement i la conscienciació respecte de 

la lluita contra la corrupció. 
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El fet de presentar-se al concurs suposa implícitament que els autors 

autoritzen a l’OAIB i a les altres entitats que col·laboren en aquest concurs a 

reproduir i publicar els relats, les imatges, els vídeos i, en definitiva, tot el 

contingut presentat, mitjançant els recursos que consideri oportuns, amb la 

finalitat de donar-los a conèixer i fomentar-ne la difusió i la reproducció entre 

els joves i la societat en general. 

El guanyador del premi acceptarà la difusió del treball presentat. El centre 

educatiu es responsabilitza a recopilar o tenir a disposició de l’Oficina les 

autoritzacions de les persones que apareguin en els treballs guanyadors del 

concurs.  

En tot cas, les entitats esmentades i qualsevol persona física o jurídica que 

reprodueixi aquests vídeos mitjançant qualsevol canal de comunicació es 

comprometen a fer un ús no lucratiu d’aquest material i a indicar-ne l’autoria. 

L’OAIB  es reserva el dret de traduir o subtitular els vídeos presentats en 

aquest concurs per facilitar-ne la difusió en altres comunitats autònomes 

d’Espanya i en altres països d’Europa. 

Els participants d’aquest concurs es responsabilitzen que la utilització de les 

peces musicals no afecti drets de tercers i que no hi hagi cap reclamació de 

drets d’imatge de les persones que apareguin en els vídeos. A més, 

eximeixen les entitats organitzadores de qualsevol mena de responsabilitat, 

i també qualsevol persona física o jurídica que difongui aquests vídeos. 

L’OAIB no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en 

els treballs, ni s’hi identifiquen necessàriament. En qualsevol cas, no 

s’admeten materials o interpretacions que facin una apologia explícita i 

clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es produeix 

aquest supòsit, el Jurat ha de resoldre excloure’ls del Certamen. 

 

 

11. OBLIGACIONS DE L’OAIB 

L’OAIB es compromet a realitzar la difusió publicitària de la concessió dels 

premis pels mitjans habitualment utilitzats en la difusió de les seves 

activitats. 
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12. OBLIGACIONS DELS/LES SELECCIONATS/DES: 

Els/les autors/res premiats/des, en qualsevol de les categories, lliuraran a 

l’OAIB l'original de l'obra. 

Els/les autors/res seran els responsables únics i es comprometen a assumir 

personalment qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se en relació 

amb el compliment de les disposicions en matèria de Propietat Intel·lectual 

i drets d'imatge sobre els treballs presentats al concurs. 

 

13. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 

2016/679 del 27 d'abril de 2016 i el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals, l'informem que les dades de caràcter personal que acompanyen a 

les obres seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l’OAIB, amb 

la finalitat d'identificar a l'autor/a d'aquestes, podent exercir davant l’OAIB 

els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. S'informa que les 

llistes dels participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web 

www.oaib.es i, si escau, en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials 

de l’Oficina, del Govern de les Illes Balears i dels seus ens dependents. 

 

14. ALTRES DISPOSICIONS 

La documentació dels participants no seleccionats podrà ser retirada, prèvia 

sol·licitud i a costa del participant, dins dels 15 dies següents a la resolució 

del concurs. Transcorregut aquest termini, l’OAIB podrà fer l'ús que estimi 

pertinent dels materials lliurats. 

Qualsevol fet no previst en aquestes Bases, o dubte sobre la interpretació 

d'aquestes, serà resolta a criteri de l’OAIB o, si escau, pel Jurat nomenat 

per aquesta. 

La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i 

cadascuna de les disposicions contingudes en les presents Bases. 
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